
 
 

Lyžiarsky zájazd 
2022 

Náš zájazd sa začal 8:00 na parkovisku pred školou. 8:30 sme vyrazili na cestu. 
Cesta trvala cca 3 hodiny. Po príjazde sme sa ubytovali, obliekli si lyžiarske oblečenia 
a išli sme na svah. Na svahu sme si našli svoje lyže a lyžiarky, obuli sa do nich a išlo 
sa šlapať na kopec. Vyšlapali sme si polovice kopca a zlyžovali sme. Keď sme zastavili 
pod kopcom dostali sme rozlišovačky podľa toho v akých skupinách budeme 
lyžovať. Neskôr pred večerou sme mali oddych na izbách. Po večeri sme sa ako to 
učitelia nazvali „socializovali“. Hrali sme ping pong, počúvali hudbu a užívali si 
spoločný čas. O 21:00 sme išli na izby umyli si zuby a išli spať. Ráno sa vstávalo 
o 7:30. Na raňajky bol zraz o 8:00. Po raňajkách sme sa obliekli a vybrali sa na svah. 
Obuli sme si lyže a lyžiarky pomohli obuť kamarátov a mohlo sa ísť. Každý deň pred 
lyžovaním sme si dali rozcvičku. Pred tým ako sme sa stihli pustiť na pomu nám bolo 
oznámené že musíme ten kopec vyšlapať ale iba do polovice. Lebo sme behali po 
chodbe aj keď to bolo zakázane a my sme mali byť na izbách. Každý krát keď sme 
došli na svah sme si dali tri jazdy na rozlyžovanie. Potom sme robili nejaké cvičenia 
na zlepšenie techniky. Medzi 10:45-11:00 sme mali prestávku , ktorú sme mohli 
tráviť v bufete. Popíjali sme čaj a jedli nejaké keksíky. Od 11:00-12:20 sme zase 
lyžovali. Keď sme sa vyzuli z lyží a lyžiarok vybrali sme sa naspäť na hotel. Na izby 
sme prišli celí mokrí od pádov na svahu, asi všetci sme s tešili na teplú polievku. 
V nedeľu bol slepačí vývar a rezne s kašou. Po obede sme boli na izbách a na chodbe 
sme už nebehali, aby sme nemuseli šlapať.  Neskôr na svahu sme ako nečakane 
lyžovali. Po večeri sme sa stretli v zborovni kde sme dostali všetky pokyny. Neskôr 
sme sa „socializovali“ v zborovni. Každý večer sme trávili hraním kolotoča(ping 
pong). Takto to vyzeralo aj v pondelok ale v utorok „tretí kritický deň“ sme lyžovali 
iba do obeda. Vtedy sme vyskúšali „helikoptéru“- dvaja sa chytili za paličky a točili 
sa spolu dole kopcom. Po obede nás pustili von sa guľovať. Ja s Terkou, Emmou 
a Paulou a ďalšími babami sme postavili Amandu/Milana/van Ludwiga- snehuliaka. 
Mal veľa rôznych mien lebo každý ho volal inak. V stredu sme celý deň lyžovali. Vo 
štvrtok sme mali mať závody ale počasie nám to nedoprialo a tak sme strávili celý 
deň na hotelovej chodbe hraním kariet, rozprávaním sa a hraním iných hier. Po 
večeri sme sa zase „socializovali“ hraním ping pongu v zasadačke. Ešte pred 
večierkou sme (naša izba) poprosili Matúša aby nás zobudil lebo sme chceli pozerať 
hokej.  
 
 



 
 

A tak sa aj stalo. V piatok ráno bol náš budíček o 4:20 ( aj keď hokej začínal 
o 5:10). Medzi časom sme hrali karty a na druhú a tretiu tretinu sa k nám pripojili aj 
dvaja chalani z izby oproti. Po raňajkách sme mohli vyraziť na cestu domov. 
V autobuse som sedela s Paulou. Asi prvú hodinu sme pozerali The amazing spider-
man. Potom sme sa rozhodli že ideme spať keďže sme túto noc moc nenaspali (kvôli 
hokeju). O nejaký ten čas sme dorazili do Bratislavy. Vystúpili sme, zobrali si 
batožinu, lyže a lyžiarky, rozlúčili sme sa a mohlo sa ísť domov. 
 Mne sa tento lyžiarsky zájazd veľmi páčil. V kľude by som išla ešte raz. 
SÁRA SEGÉŇOVÁ 7.A 
 
 


